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LEDERN 
Nok et halvt år har gått med Covid-19 rundt oss.  

Mange er blitt vaksinert og vi håper på at alle er vaksinert i løpet av 
utgangen av dette året. 

Vi har også dette halvåret gått gjennom og vært sterkt berørt av 
granskningssakene på Fosshagen og Hundremeterskogen. Dette har 
vært en stor påkjenning for veldig mange av våre medlemmer, og vi 
håper at det snart kan bli en ordning i så måte, og at hele 
organisasjonen, Lier kommune, igjen kan bli en trygg og god 
arbeidsplass. 

Vi måtte utsette årets årsmøte som vi skulle hatt innen utgangen av januar-21. Dermed er 
dem som sitter i styret prolongert inntil videre. Tre stykker som satt i styret valgte å forlate 
styret, så de er erstattet med vararepresentantene.  

Vi har nå bestemt at vi skal ha et forkortet fysisk årsmøte 16.09.21 på Haugestad, med 
gjeldene smitteverntiltak. Det vil ikke bli noen form for matservering denne gangen. 
Påmelding til møtet står på siste side og du må melde deg på med navn, e-post og 
arbeidsplass til fagforbundet.lier@lier.kommune.no innen 01.09.2021. Grunnen til at du 
må sende e-postadressen din er med tanke på at det kan bli et møte på Teams om det skulle 
oppstå noe. 

Det halve året som vi har lagt bak oss nå, har det vært veldig mye møtevirksomhet på 
Teams som er en nettportal som brukes til elektroniske møter. Det har vært pålagt 
hjemmekontor for oss som har kunnet det. 

I januar i år fikk vi Alier AS tilbake til kommunaldrift, noe vi har jobbet opp mot i mange år. Så 
det hjelper å stå på og påvirke politisk. De er nå lagt innunder Lier eiendom KF, og dette tror 
vi blir veldig bra. 

Vi begynte februar måned med streik i NHO 481, som for vår del innbefatter Villa Skaar. Vi 
hadde kun ett medlem som var i streik der og den streiken varte 1 måned. Det var også 
streik i NHO 453, men her var ikke Lier berørt i første omgang. 

Så lå det an til streik i KS området og her var Fagforbundet Lier tatt ut, men det ble enighet i 
siste lita. Men det ble en rimelig grei lønnsutvikling i dette mellomoppgjøret. Det vil til høsten 
bli lokale forhandlinger som er øremerket å rette opp skjevheter. 

Vi har også fått mange medlemmer fra Stendi AS til Fagforbundet Lier. Dette er et prosjekt 
som Fagforbundet Nasjonalt prøver på og målet er å få til å samle flere medlemmer i en 
Fagforening. Det vil si at medlemmer i Stendi AS på norgesbasis er delt inn i 4 
Fagforeninger. Det vil si at de medlemmene vil høre til i en fagforening organisatorisk. Når 
det gjelder reine lønns og-arbeidsvilkår vil det være tillitsvalgt tilhørende Stendi AS som skal 
benyttes. Blir spennende å se hvordan dette vil fungere. 

Da gjenstår det å ønske dere alle en riktig god sommer. Nyt varmen og fri dager. 

Sommerhilsen fra 

Åse Karin Killingberg Brørvik  
Leder og HTV Fagforbundet Lier 

VERV I FAGFORBUNDET LIER I 2021 
 
STYRET 
Leder:       Åse Karin Killingberg Brørvik 
Nestleder:       Aina Sjøøsten Nilsen 
Kasserer:       Egil Brandbu 
Opplæringsansvarlig:     Åse Karin Killingberg Brørvik 
Yrkesseksjon helse og sosial:    Camilla Kristiansen  
Yrkesseksjon kirke-kultur og oppvekst:   Tone Mortensen * 
Yrkesseksjon samferdsel og teknisk:   Steinar Engebretsen 
Yrkesseksjon kontor og administrasjon:   Elin Wilhelmsen * 
Ungdomstillitsvalgt:     Håvard Ullereng  
Pensjonisttillitsvalgt:     Grethe Andersen 
Styremedlemmer:      Øystein Kristiansen 
       May Britt Iversen 
       Anne Grethe Becker Teigen  
Varamedlemmer:      Astrid Isene 

∗ (Leder i yrkesseksjonen søkt fritak - nestleder i yrkesseksjonen er blitt leder) 
 
VALGKOMMITE:    Knut Røssum        
       Grace Paz 
       Elin Wilhelmsen 
       Solveig Kristiansen 
       Ole Ellevåg 
       Håvard Ullereng 
       Marianne Walstad 
      
REVISORER:      Wenche Møller 
       Mette Ek Åsheim 
 
Deltagelse i utvalg 
Administrasjonsutvalg:     Åse Karin K. Brørvik,   

Aina Sjøøsten Nilsen 
Vara i rekke:        Anne Grethe Becher Teigen  

            Camilla Kristiansen 
  

Arbeidsmiljøutvalget(AMU):    Åse Karin K. Brørvik 
        Aina Sjøøsten Nilsen 
        Anne Grethe B. Teigen 
Vara i rekke:       May Britt Iversen 

Camilla Kristiansen 
       Tone Mortensen 
        
            
 
Delegater til representantskapet Fagforbundet Buskerud 
Åse Karin K. Brørvik    1.vara, Steinar Engebretsen 
Aina Sjøøsten Nilsen    2.vara, May Britt Iversen 
Øystein Kristensen      3.vara, Astrid Isene 
Anne Grethe B. Teigen                                      4. vara, Camilla Kristiansen    
        



VIKTIG FOR DEG SOM MEDLEM 
 
 

• ADRESSEFORANDRING: 
Ved adresseforandring er det viktig at vi får melding om dette. Dette for å kunne nå deg med 
den informasjon du skal ha som medlem. Mobil og e-post adresse er også viktig at vi har 
riktig. 
 

 
• BYTTE AV ARBEIDSGIVER: 

Ved bytte av arbeidsgiver er det viktig at vi får beskjed. Dette gjelder også ved bytte av 
arbeidsplass internt i Lier Kommune. 

 
 

• OVERGANG TIL PENSJON: 
Ved overgang til Uførepensjon eller til annen pensjon er det viktig at vi får melding om dette, slik 
at du unngår å betale for mye kontingent. Dette må vi ha skriftlig.  

 
 

• LOFAVØR KOLLEKTIV HJEM 
LO-favør Kollektivhjem er en av markedets beste innbo- og løsøreforsikringer. Denne 
forsikringen omfatter også typiske uhell. Ditt innbo og løsøre er forsikret for en ubegrenset sum, 
det er kun enkeltgjenstander og samlinger som har begrensinger. Pris kr 71,- per måned 
  

•  
FAGFORBUNDETS STØDNADSKASSE 
Fagforbundets stønadskasse er en engangsutbetaling til etterlatte ved medlemmets bortgang. 
Viktig at du underretter familien om at vi har en slik ordning i Fagforbundet. Pris kr 26,- per 
måned 
 
 

• Dersom det er noe du lurer på, ta kontakt. 
 
 

 
Åse Karin  90537037 
Aina                41211986  
Besøksadresse Vestsideveien 22, Lierbyen 
Kontortid  Kl. 08:00 – 15:00 hver dag 
E-post    fagforbundet.lier@lier.kommune.no 
 
 
 
 
VI HAR BESTANDIG MED MOBIL. DET HENDER VI IKKE 
KAN TA TELEFONEN, SEND EN SMS OG VI KONTAKTER 
DEG! 
 
 

NY MEDLEMSFORDEL TIL HØSTEN 
 
Snart kan Fagforbundets medlemmer få 
juridisk hjelp også i privatlivet.  

Fagforbundet er i ferd med å inngå en 
kollektiv avtale for å få inn LOfavør 
Advokatforsikring blant 
medlemsfordelene. Medlemmer kan få 
hjelp av advokater på viktige områder i 
privatlivet - til en svært gunstig 
månedspris. 

Det skal ikke være opp til økonomien din om du har råd til advokathjelp når du står i 
en konflikt. Den nye advokatforsikringen vil ligge på 79 kroner i måneden for 
medlemmer som velger å tilslutte seg den. 

Populær forsikring Fagforbundet Post og finans har allerede LOfavør 
Advokatforsikring, og de aller fleste medlemmene som har brukt ordningen er 
positive. 96% av medlemmer som hadde en sak i 2020 vil anbefale ordningen til 
noen de kjenner. 

Flesteparten av sakene i 2020 for medlemmer i Post og finans var innenfor 
familierett, fast eiendom, arverett og kjøpsrett. 

Tilgang til juridiske kontrakter og dokumenter.  
Medlemmer får tilgang til en kundeportal, hvor de selv kan lage dokumenter: 
• Testamente 
• Gjeldsbrev 
• Gavebrev 
• Samboerkontrakt 
• Husleiekontrakt 
• Kjøpsavtale 

 
Ubegrenset juridisk rådgivning 
Inkludert i forsikringen er juridisk bistand på viktige områder i privatlivet, som for 
eksempel: 
• Arv 
• Familie og barn 
• Kjøp 
• Krenkende nettpubliseringer 
• Forsikringssaker 
• Førerkortbeslag 
 
Saksomkostninger i rettsaker 
Forsikringen dekker egne og eventuelt motpartens utgifter opp til 3.000.000,- hvis du 
skulle tape saken. 



SOMMERHILSEN FRA NESTLEDER 
 

Enda et halt år med Covid -19 pandemien som 
har preget oss alle både på arbeids plassen og 
privat.  

Jeg har sittet på hjemmekontor, og ønsker nå 
veldig å komme ut for å treffe medlemmer og 
tillitsvalgte.  

 
Det er ikke det sammen å treffes på Teams eller ander digitale plattformer. Den 
hyggelige småpraten blir borte i Teams-pausene. 

Fagforbundet har ikke hatt mulighet til å være ute på noen arbeidsplass besøk denne 
våren, men medlemmene har fått tilbud om digitale kurs og fagdager fra 
Fagforbundet Viken. 

Selv om vi ikke har fått vært ut på arbeidsplassbesøk, så har alle dere der ut vært 
med på å verve flere medlemmer til Fagforbundet Lier. Veldig bra jobba.  

Til høsten håper vi at vi kan komme i gang igjen med arbeidsplassbesøk. 

I Fagforbundsuka, uke 25, som egentlig er verveuker hvor tillitsvalgte skal være 
ekstra synlige, nære og stolte noe som blir vanskelig i år vil vi være med på ett ringe 
prosjekt hvor skal vi ringer opp medlemmer og oppfordrer de til å bruke stemmer 
retten sin. Vi vil også kunne svare på andre ting som medlemmene lurer på.  

Dette vil vi holde på med frem mot valget, høsten-21. 

8. september kommer Fagforbundet Viken med en heldekorert bobilen til Lier. Den 
skal rundt i hele Buskerud valgkrets. Dette er også i forhold til å oppfordre alle om å 
bruke stemmeretten. Kommer tilbake til hvor bilen vil dukke opp. Med i denne bobilen 
er også Tove Bøygard med og hun vil holde små minikonserter. 

Dagene går med på å følge opp medlemmer, tillitsvalgte og møter med arbeidsgiver i 
KS, som HTV. 

Lier kommune har nå store utfordringer med to granskningsaker som påvirker 
medlemmer, brukere og innbygger i Lier. 

 

Jeg vil ønske dere alle en rikt god sommer.  Med 
sol, varme og god opplevelser. 

 

Fra Aina Sjøøsten Nilsen 
Nestleder og HTV   
Fagforbundet Lier 

GÅR AV SOM KOMMUNEDIREKTØR 
 

 

 

Bente Gravdal går av som kommunedirektør i Lier kommune. Hun ønsker å sende en 
hilsen til medarbeiderne i Lier. 

Tirsdag 15. juni behandlet kommunestyret sak 64 – «Deloittes rapport om 
undersøkelse av Hundremeterskogen» og sak 65 – «Deloittes rapport om 
undersøkelse av Fosshagen ressurssenter». 

Jeg har tidligere uttrykt til gruppelederne, lederen av kontrollutvalget og ordfører at 
jeg mener det er det beste for Lier kommune at jeg leder kommunen gjennom de 
utfordringene vi står i.  

I tirsdagens møte opplevde jeg manglede tillitt i kommunestyret. Dette rammer meg, 
men det rammer også resten av kommuneorganisasjonen. Jeg valgte derfor onsdag 
å be kommunestyret om å få fratre min stilling. 

Dette var ikke mitt ønske, men etter tirsdagens møte sitter jeg igjen med en 
opplevelse av at det ville være vanskelig å lykkes.  

Jeg er kjempestolt av det arbeidet vi har fått til sammen i de fire årene jeg har fått lov 
å være lederen deres. Jeg ønsker dere alt godt i tiden fremover.  
 

Beste hilsen 
Bente Gravdal. 

 



FASE 1 OPPLÆRING 
 

 

Fase 1 opplæring 1. og 2. juni 2021 

Det ble digital opplæring over 2 
dager til 11 nye tillitsvalgte i 
Fagforbundet Lier. Det var en 
spesiell opplevelse, men også 
lærerikt. 

 

 

  
Veiledere på Fase 1 kurset var Astrid Isene 
regionssekretær med ansvar for opplæring i 
Fagforbundet Viken. Åse Karin Killingberg 
Brørvik leder og opplæringsansvarlig 
Fagforbundet Lier og Aina Sjøøsten Nilsen 
nestleder Fagforbundet Lier.  

 

Forberedelse til Fase 1 opplæring på 
kontoret, kombinert med Teams 
møte i region Viken. 

 

FAGFORBUNDET UNG 
 

Fagforbundet Ung 

 

God sommer alle sammen! 

Endelig er sommeren her! Sola skal nytes, grill mat- og is skal spises. Og med 
vaksinasjonen fult i gang, er det ikke lenge før vi alle er ferdig vaksinerte og utlands 
reiser blir ikke bare en fjern drøm lenger!  

Håper dere alle koser dere ekstra denne sommeren med familie og venner!  

Ha en god og trygg sommer  

 

 

Håvard G. Ullereng 

Ungdomstillitsvalgt 

Fagforbundet Lier 

 

 
UFØRE OG PENSJONIST 
Uføre og pensjonister   09.06.2021                                               
 
Hei, alle sammen sender dere noen ord, håper alt er bra i disse covid19 tider, fleste 
er vel også vaksinert, så da tenker jeg at vi får noen bedre tider, og kan ferdes ute.  
 
Komme oss til Seniorsenteret med kjente fjes og sosial omgang. Vi har ikke hatt 
årsmøte heller, men vi får ta det igjen. 
 
Vel, vi har fått til en økning i trygd da som pensjonist- gruppen har fått til, så får vi se 
18. juni hva det utgjør for hver enkelt.    
                                                                
Så vil jeg ønske dere en god sommer  
 
                                                                                                                                        
               
Sommerhilsen fra     
Grethe E. Andersen 
Pensjonisttillitsvalgt Fagforbundet Lier 



STEM FOR EI
NY REGJERING

NÅ ER DET VÅR TUR!

STEM FOR EI
NY REGJERING

NÅ ER DET VÅR TUR!
www.fagforbundet.no/valgwww.fagforbundet.no/valg

NÅ ER DET VÅR TUR! 
Koronakrisa viser hvor avhengig samfunnet er av vanlige arbeidsfolk. Samtidig har 
Norge ei regjering som ikke setter arbeidsfolk først, men gir enorme skattekutt til 
dem som har mest fra før. De siste åtte årene har høyreregjeringa økt forskjellene 
mellom folk. De har bygd ned, sentralisert og privatisert helse, omsorg og skole. 
Det er helt vanlige folk som betaler prisen. 

Nå er det vår tur! Vi vil ha ei regjering som setter arbeidsfolk først, og som jobber 
for sterkere fellesskap og bedre velferd for alle. Fagforbundet vil ha ei ny regjering 
med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. 

Stopp privatiseringa
Fagforbundet støtter politikere som sikrer bedre velferdstjenester, som eldre-
omsorg og skole. Nå er det tid for økt bemanning, styrket kompetanse og  
medbestemmelse for ansatte. 

Fagforbundet krever at skattepengene våre skal gå til velferdstjenester som  
drives av det offentlige, ikke bli profitt for private velferdsselskaper. Vi vil kjempe 
mot at arbeidsfolk blir utnyttet gjennom lave lønninger og dårlige arbeidsvilkår. 

Fagforbundet vil ha ei ny regjering som sier ja til velferd og nei til privatisering.  

Trygge arbeidsplasser og hele, faste stillinger  
Fagforbundet vil ha ei regjering som får hele folket i arbeid. Vi vil ha ei regjering 
som sikrer arbeidsfolk trygge og gode arbeidsvilkår og ei lønn vi kan leve av. 

Deltidskrisa preger arbeidshverdagen til ansatte i barnehage, skole og helse. For 
mange er arbeidsbelastningen så stor at de ikke makter å stå i full jobb. Deltidskrisa 
er ett av de største problemene i norsk arbeidsliv, og det rammer flest kvinner. Vi 
trenger ei regjering som vil løse deltidskrisa og sikre hele, faste stillinger.  

Fagforbundet vil ha ei regjering som setter  
arbeidsfolk først. Nå er det vår tur! 
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BLI MEDLEM I FAGFORBUNDET 

 

Jo flere vi er, desto større mulighet har vi til å få gjennomslag for rettferdig lønn, trygg jobb og et godt 
arbeidsmiljø. Vi har også lønnsomme medlemsfordeler i Fagforbundet! 

Gå inn på www.fagforbundet.no for å lese mer eller ring oss gjerne! 

 

 

HJEMMESIDEN TIL FAGFORBUNDET LIER 
  

På hjemmesiden vår vil dere også kunne lese om diverse ting som skjer, blant annet om kurs møter. 
http://lier.fagforbundet.no/ 
 
 
 
 
 
FACEBOOK 
 

Vi har også to Facebook sider, søk opp Fagforbundet Lier og Fagforbundet Ung Lier. Klikk deg inn og lik 
oss der. Her blir det lagt ut fortløpende informasjon. 
 
 
 
 
VERV EN KOLLEGA 
Følg linken under og verv en kollega, la de få samme muligheter som deg å være medlem i ett stort og 
sterkt forbund. 
 
https://www.fagforbundet.no/medlemskap-og-fordeler/ 
 
 
 

Fagforbundet er Norges største fagforbund og vi forhandler fram gode lønns- og arbeidsvilkår for deg og 
arbeidskollegene dine. Som medlem får du tilbud om rimelige forsikringer, muligheter for stipend og 
tilbud om kurs og sosiale aktiviteter gjennom den lokale fagforeninga. 

Si ja til det tverrfaglige fellesskapet på jobben – bli medlem i Fagforbundet!  

 
 

  

 

 

YRKESSEKSJON, KIRKE, KULTUR- OG OPPVEKST 
Sommerhilsen 
 
Endelig er sommeren her etter en rar, spesiell og sikkert vanskelig tid for mange. 
Nå krysser vi alt vi har for bedre tider, og at vi alle snart får vaksine. 
 
Jeg er skikkelig imponert over arbeidsinnsats, og vilje til plutselige omstillinger i 
forbindelse med stadige nye retningslinjer. 
 
Jeg har deltatt på styremøter på Teams. Må si jeg gleder meg til at vi kan treffes på 
ordentlig. 
 
Ønsker dere alle en riktig god sommer.  
 
Hilsen Tone Mortensen 
Yrkesseksjonsleder Kirke, Kultur- og Oppvekst 
Fagforbundet Lier 
 
 
YRKESSEKSJON, HELSE- OG SOSIAL 
Kjære alle sammen!  

Da er den deilige tiden her igjen, hvor vi kan glede oss over sol og varme🌞🌞🌞🌞  
Dette året har også vært et utfordrende og annerledes år, med mye bekymringer og 
savn for mange. Men nå, med fler og fler vaksinerte kan vi håpe på at vi får livet mer 
og mer tilbake til det normale, hvor vi kan være mer sosiale igjen og gi hverandre 
klemmer. 

Vi i yrkesseksjons helse og sosial vil ønske dere alle en riktig så fin sommer. Så 
håper vi på en mer åpen høst, så vi kan komme å besøke dere ute på 
arbeidsplassene igjen😊😊😊😊  

"Du mener livet  
Er en kamp 
Jeg er enig 
Men rett som det er  
er det hjemmekamp  
Og vi topper laget  
Har sola i ryggen  
Medvind  
Og alle heier på oss"  

                           Trygve Skaug  

ALT BLIR BRA, GOD SOMMER!  
Camilla Kristiansen 
Yrkesseksjonsleder Helse- og Sosial 
Fagforbundet Lier 



YRKESSEKSJON, SAMFERDSEL- OG TEKNISK 
 

Hei 

Etter en lang og svært spesiell vår står sommeren snart for tur. For mange senker nå 
stillheten og roen seg. For andre er det fremdeles hektisk på jobb, og sommeren fylt 
av turnuser og vakter. 

Vi har nå kommet godt i gang med vaksinering som mange har bistått med, så vi får 
håpe landet snart åpner og ting blir mere normalt igjen. 

Det har blitt gjennomført valg i Lier Eiendom KF Tillitsvalgt, verneombud og 
styrerepresentant med godt oppmøte av 40 ansatte til avstemming av representanter 
til Styret og Tillitsvalgte i Fagforbundet. 

Valg av Styret representant i LEKF ble det ett flertall for: Steinar Engebretsen 

Valg av tillitsvalgte i Fagforbundet ble: Steinar Engebretsen og Espen Trøen – 
Samuelsen 

Verneombud: Ole D. Christensen. 

Det er godt og være inn i Lier Kommune igjen etter 6 år som Alier A/S ting føles 
tryggere og mere forutsigbart når vi endelig har landet dette. 

Mange små mennesker som på mange små steder gjør mange små ting, kan 
forandre verden. 

 

Vil ønske dere alle en riktig god sommer.  

 

 

 

 

MVH  
Steinar Engebretsen  
Yrkesseksjonsleder Samferdsel- og Teknisk 
Fagforbundet Lier 
 
 
 

 

YRKESSEKSJON, KONTOR OG ADMINISTRASJON 
Sommerbrev fra leder i Yrkesseksjon kontor og administrasjon 

Hei  

Som ny leder i Yrkesseksjon kontor og administrasjon vil jeg begynne med å presentere 
meg. Jeg er 52 år og lever godt med mann, barn og hund i hus på Egge og på hytta på 
Blefjell. Liker skogsturer og padling og koser meg gjerne med en god bok. 

Min arbeidsplass er i skranken/telefonsentralen på Lier rådhus. Der trives jeg veldig godt 
sammen med mine gode kolleger. 

Jeg har vært medlem i Fagforbundet i mange år, og etter hvert hatt noen verv: jeg har vært 
medlem i valgkomiteen i noen år og er fersk plass-tillitsvalgt for medlemmer i rådhuset og 
omegn; rakk akkurat å delta på fase2-kurs før nedstengingen. Det var veldig lærerikt, og jeg 
ble kjent med mange flinke og engasjerte tillitsvalgte. 

Som leder i Yrkesseksjon er jeg i møter med styret i Fagforbundet og bruker da noe tid på å 
forberede meg på saker som tas opp der. Det er spennende arbeid! Jeg melder meg på så 
mye jeg kan av kurs som tilbys gjennom Fagforbundet, og er som regel deltaker i «Vikens 
time» som gjennomføres to timer annenhver onsdag.  

Hver uke får jeg tilsendt ukesbrev fra Yrkesseksjon kontor og administrasjon sentralt. Der er 
mye spennende lesning som jeg videresender til «mine» medlemmer og til plass-tillitsvalgte i 
yrkesgruppen. Er du plasstillitsvalt og ikke får disse brevene, må du sende meg en e-post så 
skal jeg sørge for at du også får. 

Etter to år med utfordringer pga. pandemien håper jeg vi går en annen arbeidshverdag i 
møte etter sommeren. Jeg krysser fingrene for at vi får komme tilbake fra hjemmekontor og 
kan møtes igjen på arbeidsplassen nå som mange snart er fullvaksinert.  

Jeg ønsker alle medlemmer en riktig god sommer! Hjemme, på fjellet, ved sjøen, langs veien 
og hvor somhelst du måtte tilbringe sommerferien. Så treffes vi igjen på høsten, 
forhåpentligvis med ladede batterier. På kontoret eller hjemme. Husk at det nå jobbes med 
nytt lovverk for hjemmekontor!  

 

Mvh. Elin Wilhelmsen 

Tlf.: 99400178 

e-post: elin.wilhelmsen@lier.kommune.no  

 



PROSJEKT STENDI AS 

 
Informasjon om landsomfattende prosjekt i Stendi AS 

 

Fagforbundet nasjonalt har bestemt at det skal settes i gang en del prosjekter når det 
gjelder tilhørighet i Fagforeninger. Blant annet skal alle landets medlemmer i Stendi 
AS fordeles på fire Fagforeninger, hvor Fagforbundet Lier har en stor andel av 
medlemmene. Dette er et prosjekt som skal gå over 2 år, og så skal det evalueres. 

For vår del vil dette dreie seg om medlemmer i Region Viken med Oslo som har sin 
arbeidsplass i Stendi AS. Alle som er medlemmer i Fagforbundet i en eller annen 
kommune i denne regionen vil nå være tilhørende Fagforbundet Lier, avd 165. Dette 
er fra 01.juni 2021. Det vil si at du som medlem i Stendi AS hører til Fagforbundet 
Lier i forhold til organisatorisk arbeid i en fagforening og etter prinsipp, 
handlingsprogram og vedtekter til Fagforbundet. Når det gjelder direkte 
arbeidsforholdet ditt opp mot arbeidsgiver, skal du forholde deg til din tillitsvalgt 
og/eller regionstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt i Stendi AS. 

 

Hovedtillitsvalgt i Stendi AS er: 

Robert James Mcpherson, telefon 98611075, 
hovedtillitsvalgt.stendias@fagforening.fagforbundet.no  

 

Regionstillitsvalgt Region ØST i Stendi AS, med særlig ansvar for barnevern i 
Stendi AS er: 

Håkon Sandbakken, telefon 90651190, haakon33@hotmail.com 

 

Vara regionstillitsvalgt Region ØST i Stendi AS, med særlig ansvar for området 
OT(omsorgstjenester) er: 

Ole Åsmund Heimlund, telefon 90282838, ole.heimlund@gmail.com 

 

 

Disse tillitsvalgte skal brukes når det gjelder arbeidsrelaterte spørsmål. 

Vi kommer seinere tilbake til mere informasjon. 

Vi ønsker dere velkommen til Fagforbundet Lier  

STYRENE I UTVALGENE 
Styrene i yrkesseksjonene og pensjonist- og ungdomsutvalg i  
Fagforbundet Lier 
 
 

Yrkesseksjon Helse- og Sosial  
Leder:   Camilla Kristiansen 

           Styremedlem: Øystein Kristensen 
     Astrid Odden  

    
Yrkesseksjon Kirke Kultur- og Oppvekst 

  Leder:   Tone Mortensen                                                          
  Styremedlem: Elin Kjeksrud   
     Marianne Walstad                                                           
                                                                                                                      
  Yrkesseksjon Kontor- og Administrasjon 

Leder:   Elin Wilhelmsen 
  Styremedlem:  
         
  Yrkesseksjon Samferdsel- og Teknisk 

Leder:   Steinar Engebretsen 
   Per Ivar Knudsen 
Styremedlem: Ole Ellevog 
   Nils Haugen 

     Per O Brubakk    
    
  Pensjonistutvalget 
  Leder:   Grethe Andersen 
  Styremedlem: Åse Green 
     Guttorm Larsen 
 
  Ungdomsutvalget 
  Leder:   Håvard Ullereng 
     Magnus Kjølås 
   

Representanter til yrkesseksjonskonferansen, pensjonist og 
ungdomskonferansen i fylket er lederne i utvalgene 

 
 



FAGFORBUNDETS BARNEBY I ANGOLA  
 
2020 var et spesielt år også i Angola. I mars erklærte de angolanske myndighetene 
en unntakstilstand som strakk seg til januar 2021, på grunn av COVID-19-
pandemien. 
 

I løpet av denne perioden ble landet stengt ned, det ble innført portforbud, luft- og 
landegrenser ble stengt, det samme ble supermarkeder og skoler.  
Dette har hatt svært negativ innvirkning på alle områder i samfunnet, blant 
annet for økonomien. Flere store selskaper stengte fabrikkene, noe som førte til en 
økning i antall arbeidsledige. Det er nå registrert omkring 34% arbeidsledighet, noe 
som betyr at 1 av 2 unge ikke finner jobb. Devalueringen av valutaen er et annet stort 
problem som reduserer familienes kjøpekraft. Det er godt synlig at antall barn som 
bor på gaten har økt.   
  
 
Situasjonen med COVID-19 i Fagforbundets barneby 
Det er fortsatt ingen smittede i barnebyens programmer. I mai 2021 har alle SOS-
mødre og ansatte i barnebyen, på skolen og i barnehagen fått første dose med 
vaksine. Barnebyen har det siste året vært underlagt svært strenge helsetiltak. 
Det har blant annet betydd redusert bevegelsesfrihet for både barn og mødre i 
barnebyen. God informasjon om forebygging av smittsomme sykdommer og hvordan 
man kan beskytte seg var temaer som ble diskutert med SOS- mødre og ansatte, 
og senere spredt blant barn og unge. Helsetiltak inkluderte også jevnlig feber-
screening og obligatorisk håndvask for besøkende. Det har vært noen utfordrende 
måneder både for barn, unge og mødre i barnebyen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ønsker du å bli bidragsgiver til vår barneby så følg denne lenka og registrer deg: 
https://www.sos-barnebyer.no/fagforbundet 
 

 Lier avd. 165 

  
Styre t i Fa gfo rbunde t Lie r 
ønske r a lle  me d le mme r, 
tillitsva lg te , a nsa tte , og  

sa ma rbe idspa rtne re  
e n rik tig  god  fe rie  og  

somme r! 

 
 
Sitat: 
«Ferie er å ha ingenting å gjøre, og hele dagen å gjøre det på.» 
(Robert Orben) 
 
 
 



 

 

AVVIKLING AV UTSATT 
ÅRSMØTE 

FAGFORBUNDET LIER 
 

Torsdag 16. september 2021 
kl: 18:00 

Sted: Haugestad 
 

Kun et årsmøte 
 

1. Åpning 
2. Konstituering 
3. Årsberetning  
4. Regnskap 
5. Innkommende forslag 
6. Handlingsplan 
7. Budsjett  
8. Valg  
9. Avslutning  

 
 
 
      De som ønsker å være med på det utsatt årsmøte, må melde seg på med fult navn, e-postadresse 
og arbeidsplass på e-post til fagforbundet.lier@lier.kommune.no innen 01.09.2021. blir det 
forandringer grunnet korona vil møtet bli på Teams, så derfor må vi ha e-postadressen din. 

  
 

Ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen 
 

VEL MØTT!! 
 
 

Fagforbundet er LOs største forbund, med rundt 410 000 medlemmer. 
Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale,  
private og offentlige virksomheter og i sykehusene. 

 
Returadresse: 

         Fagforbundet Lier   
         Boks 205 

3401 LIER 

”SAMHOLD” 
ett medlemsblad for 

 
 

LIER 
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OMTANKE, SOLIDARITET OG SAMHOLD 
Fagforbundets nettside: www.fagforbundet.no 

Fagforbundet Liers nettside: http://lier.fagforbundet.no/ 
 

De nyvalgte til Fagforbundet Viken som skal bekle det nye regionskontoret 


